(foto cedida pelo Reginaldo)
Na janela do ônibus: ?, Zé Amâncio, ?, Reginaldo.
De pé: 1, 2, , Belíssimo, Rato, Fabio, Euclides, 7, 8, Perrone atrás do Paulo, Alvaro, Garrafa, Abdo, ?
Agachados: Moreau, Luis Carlos, Jaime,, ?, Bel, Rafael, ?1, ?2, Ernesto Nardo? olha pro piupiu do paulo, 4
segura a bola, Nilton Brotto listrado ao lado, Bartô, 6de braços cruzados,7atrás dele,8olhando pro
chão,9,10?Leite?com a mão na bola,11,12.
Dia 5/8/7 reginaldo reclamou:
Fernando se eu fosse mal humorado como você eu diria que você bem que poderia colocar na página da
Arquicambada a foto do passeio à chácara dos irmãos que eu mandei ano passado, e o Dalton
"photoshopou" (aaai !!!).
Dia 6/8/7 landgraf, atendendo, perguntou:
façam suas apostas, senhores: que ano foi isso? 64? 65? 66? Isso é uma classe só ou é um pupurri das
3 classes?

Dalton logo respondeu, iniciando uma enxurrada de emails:

Na minha opinião é um pupu-ri de todas as salas.
Mas o que faz o Fábio Assunpção entre o Euclides e o Paulo Eduardo?
Nilton Brotto, recém chegado, assevera:

1965 - 1º Ginasial e uma classe só ( a média era de 35/40 alunos por classe), e também porque
"lá em cima" aparece o Euclides ( o 6º da esq p/a dir - de óculos), que "tomou pau" e não aparece
nas fotos do 2º Ginasial que o Fábio enviou, e também quando parte dessa classe, foi separada.

Dalton: Bel, ao seu lado esquerdo, por acaso era o Abílio Junqueira de Colina-SP?
Land: Nilton, faltava vc para adicionar precisào nessa turma. Perfeito.Fui olhar a 1a B de 65, e tá todo
mundo ali. (digamos, 50% de confirmação) e não vi ninguém da 1a C. Então morreu, se ninguém
levantar questionamento crítico.

Dalton: Land,

caro Senhor:
Permita-me o benefício da dúvida: Nunca fui da sala do Ênio Auada e sempre fui da
sala do Paulo Eduardo...
Que conste dos autos que para mim se trata de várias turmas na chácara...
Zero intervem: Quanto à foto da chácara, Nilton, o seu é o único comentário válido e

contributivo. Não, minto - acho que também não tivemos comentários dos semi-novatos
Moreau e Gama, tanto que ainda vemos a legenda "Monreau" na foto, que tanta piada já
rendeu.
Os demais colegas ficamos uma semana escrevendo sobre essa foto ano passado, e muitos
comentários foram feitos, inclusive elucidando nomes que não constam dessa foto
legendada pelo Dalton (se não me engano) porque ele fez essas legendas assim que a foto
apareceu, e depois mil comentários foram feitos. Eu mesmo escrevi longuíssima matéria
sobre o Rato, motorista da Benfica que aparece no meio dos colegas. E escrevi sobre o tal
pinto que está na mão do Paulo, e que provoca susto nos colegas em volta dele - além de
comentar também que o Perrone, atrás do Paulo, está em atitude suspeitíssima. Enfim,
todo mundo deu palpite, sobre que turma é, que ano, mas como não foi devidademente
condensado e publicado no Sítio Dos Peças Raras o papo se perdeu. Agora vai aparecer um
monte de esclerosados fazendo os mesmos comentários, ou, o que é pior, inventando outros
que negam o que afirmaram ano passado...
Gostaria de uma segunda opinião da equipe médica.
Essa foto tinha sido vetada porque o Paulo Edu põe o pau pra fora, mas tudo bem.
Afinal, de longe nem se vê o piu-piu do colega, coitado.
Bel adenda: O único que poderia vetar a foto seria o Bartô, o mais atingido(epa!) mas por onde será
que êle anda ??
Paulo Irineu diz: Correto, eu era da 1a" C" e não estou aí. Também alguém disse anteriormente
que esse não foi o dia da morte do Zebra ,que eu estava.Acho que ele era da 1a C.
Nilton: Com certeza, pois na morte do Zebra, minha turma estava no Arqui. A gente só ficou

sabendo quando vcs voltaram do passeio.

Estou tentando localizar o Bartô. Era um grande amigo na época e frequentava muito a casa dele.
Sei que o nome era Milton Bastos, mas não me recordo do nome todo. Se souber (ou souberem),
me informem que tento localizá-lo. O Homero Vilella tb tinha bastante contato (na época).
Talvez possa ajudar.
Dalton: Não concordo. O Zebra morreu em um passeio do Arqui em outra chácara, não na chácara
marista. O

Zebra bateu a cabeça e morreu afogado em uma piscina. A chácara marista
não tinha piscina.
Zero não perdoa: Viajou na maionese... Claro que o Zebra morreu na mesmíssima
chácara do Arqui de sempre, com toda a nossa classe vendo ele paradinho, lá no fundo da
piscina. Inclusive voltou mortinho da silva no meio do corredor do ônibus, cruz credo.
Matéria dada. Só não tenho certeza do ano em que se deu o fato.
Fui da 1ª A, 2ª A, e 3ª C. A coisa deve ter sido em 65 ou 66 (1ª A ou 2ª A).
Comparando com essa foto da chácara (65 ou 66?), não é minha classe, mas é da sua turma,
Reginaldo. Portanto, nesse ano ainda duvidoso não estávamos na mesma classe.
Nilton achou: o Bartô é Milton Briguet Bastos. Numa primeira "busca", o cara é PhD em
Engenharia Química (bem o tipão dele), e parece estar ligado ao assunto Etanol. Não sei se no
governo, ou alguma empresa do ramo. Em 20/06/2007 escreveu um artigo na Energy Tribune.
Estou buscando informações lá.
Bel acrescenta: Dalton, não sei quem era esse garoto da turma da blusa listrada;

só sei do Spaca e do Nílton Brotto, também listrados, ali ao lado.
Mas ainda não me lembro de o Paulo Irineu garantir que não é ele
aquele que tem o cotovelo direito quase na frente do Nílton... É ou
não é você, Paulinho?

Charles, que não era do tempo dessa foto, adicionou: Graaaaaaaaaaaaade Milton, aka Bartô,
apelido meio carinhoso meio caricato para nosso fornecedor primeiro de fitas cassete com músicas
quentinhas.

Bel acha: Já o Ernesto Nardo (quero crer) estava bem na boca da butija quando da "exibição" do
Paulo!

Chiorino acaba com a discussão: Foi sim na chácara dos maristas, em 1966, conforme
registro em nosso "O Colegial".
Charles resolveu o problema: então na chácara do Dalton não existia piscina!
Nilton admite: Estou na foto. Abaixo do Bartô e ao lado do Eduardo Spacacherchi (acho que é assim).

Dalton, Acho que vc tem razão sobre a chácara dos Irmãos Maristas não ter piscina. Realmente

não me lembro. Lembro-me do fato Zebra, que a piscina estava fechada, ou seja, estava com a
água suja, e que este foi um dos motivos de não o terem visto, depois do acidente, mas isto é o
que foi-nos contado.
Mas a foto é da turma de 1965 (1ª série), sem dúvida, e nesse ano não estudávamos juntos. Na
verdade, acho que nunca estudamos juntos, pois me recordo de sermos "eternos rivais" nos jogos
de futebol.
Dalton não admite: Então O Colegial errou. Não foi na Chácara marista. Já falei que

foi em outra, que até poderia ser marista. Volto a repetir.: O Zebra morreu na piscina e
na Chácara não havia piscina. Só haviam colméias de abelhas africanas criadas pelo
Ir. Nilo (Vice reitor do Lâmpada).
Land acrescenta: seria esta piscina?

Dalton respondeu: Foi nesse dia. Mas essa foto não é da chácara que íamos sempre.
Piccioli, que nunca escreve, mandou pro Dalton, que não resistiu e passou prá
todo mundo:

não se alembro desses cara .who isssss?????
quem são esses brigando na nossa turma?
MOREAUUUU
Fábio ,brotto
negão (hudson)
devem ser externos ,ñ se alembro
será anésia alllcoooolíca
vou lá dia 9 p/ver essas figuras
é no bar das tartarugas ao lado do instituto ginecológico
na vila maria ?????

Moreau reclama e acrescenta: Pessoal, não recebi um único e-mail da
discussão que consta do "65chácara.pdf". É estranho, pois tem
depoimento do Nilton, que chegou depois. Apenas recebi a foto,
mandada pelo Bel.
Quanto à morte do Zebra, eu lembro bem. Foi na chácara (aquela que
conhecemos); havia uma piscina que não podia ser utilizada e estava
imunda. A versão de que não viram o corpo, por esse motivo, é a que
circulou na época. Acho que não era a piscina cuja foto o Land mandou.
Era mais para um tanque, de dimensões modestas.
Quanto às identificações, eu localizo o Alcides Diniz Garcia Júnior,
entre o Bel e o Paulo Roberto, na fila logo acima; ao lado do Rafael,
com o rosto meio inclinado, está o José Roberto Gomes Rocha; entre o
Garrafa e o Abdo, agachado, está o Dalmo e, ao lado dele, com o rosto
virado feito egípcio está o Aristides (esse não tenho tanta certeza).
Acho que aquele que está mais a esquerda, de pé, é o Benedito. É tudo
que minha memória alcança, no momento. 8¬]

Dalton disse: Sei que na "nossa" chácara não havia piscina, pois uma vez meu pai foi
falar com o Ir. Rafael e com o Lâmpada para saber se lá tinha piscina...Se tivesse ia
dificultar o alvará, embora eu já nadasse. A primeira vez que fomos lá foi em 62,
época que o Zero não tinha nascido, nem o Chiorino...pelo menos para nós...

Aí o Nilton mandou

Agora sim…
Na quarta, dia 8, o Alvaro mandou essa:
Pessoal, sobre o assunto abordando a morte do "Zebra" o Dalton é quem mais se
aproxima da verdade. O fato ocorreu em 1966, quando cursávamos a 2a. serie
ginasial, o passeio foi a uma chácara, pertencente a um pai de aluno, que se
localizava na cidade de Embu e a classe era a 2a.A. Essa é a memória que tenho.

